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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .ابالغ رده استجهت  اجرا  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا  پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون و مراکز اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  یش گفتارپ

توسط  مربوطاا  که پیش نویس آن در کمیسیون «اوا  ریآزمون نفوذپی -اا با چارچوب کاملدرب»استاندارد 

کمیته میی استاندارد  یهاجالس چهارصد و افتاد و پنجمینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما 

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به  93/11/29 مور  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده اا  

مصوب بهمن   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331ماه 

ا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت ا

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از 

 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
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 هوا يريآزمون نفوذپذ -ها با چارچوب کاملدرب
 

 و دامنه کاربردهدف  4

نصب رده در دیواراا  اا  درب روری جهت آزمون نفوذپییر  اوا برا  تعیین ،این استاندارداد  از تدوین 

 .استروند، و واحداا  تمام رده عرضه می مونتاژ کاملکه به رکل  بیرونی

عمیکرد متعار  و  طیدر رراکه   با چارچوب کامل، ساخته رده از ار مواد  ااتمامی درب ، برا استاندارد نیا

 ، کاربرد دارد.روندیو نصب م یساختمان تمام رده طراح کیدر  دکنندهیتود  ااهیبر طبق توص

 کاربرد ندارد. ،کنندهارچوب کامل و مواد و اجزا  احاطهبا چ  اااستاندارد برا  اتصاالت بین درب این
 

 یمراجع الزام 1

 نیبدبه آن اا ارجاع داده رده است.  رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یمدارک ادزام

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

آن   بعد   نظراا دیاا و تجد هیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار یبه مدرک  که یصورت در

انتشار به آن اا ارجاع داده رده  خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 آن اا مورد نظر است.  بعد  اا هینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

2-1 ISO 1804, Doors – Terminology 

 

 فياصطالحات و تعار 7

حات و تعاریف زیر ، اصطالISO 1804 استاندارد رده در تعییناصطالحات و تعاریف عالوه بر در این استاندارد، 

  رود:نیز به کار می

7-4  

 فشار اختالف
 .رودفشار نامیده می اختال ، داخیی یک درب با چارچوب کامل و بیرونیفشار اوا  مطیق سطح  بین تفاضل

 اختال از فشار داخیی است، مثبت بوده و بر عکس آن منفی است.  بیشتر بیرونیانگامی که فشار  تفاضلاین 

 رود.بر حسب پاسکال بیان میفشار 

7-1  

 نفوذپذيري هوا

 .گیردمیقرار  اختال  فشارکه در معرض یک نسبت به عبور اوا انگامییک درب بسته رده  ویژگی
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عی از فشار ساعت و به صورت تابررایط متعار  با واحد متر مکعب بر نفوذپییر  اوا توسط جریانی از اوا که در 

به مساحت سطح بازرو  درب با چارچوب کامل سجریان در  تواندمیاین جریان گردد. رود، مشخص میبیان می

متر  بهرو سجریان در واحد طول زمربع ، یا به طول اتصاالت بامکعب بر ساعت در ار مترمتر  بهواحد سطح 

به متر مکعب در ار متر ، یا به مساحت کل سطح درب با چارچوب کامل سجریان در واحد سطح  مکعب بر ساعت

 مربع  مربوط رود.بر ساعت در ار متر

7-7  

 سطح لنگه درب

  .کندحرکت  دتوانی از درب که در داخل چارچوب اصیی میقسمت

7-1 

 طول اتصاالت 

 قطعاتبر اساس ابعاد کیی سطح ظاار   ،آزمونهاا  بازرو  در برگیرنده اا  تمامی دنگهمجموع محیط

 .رده از داخل، است مشااده

 روند.ی مجاور به عنوان یک طول محسوب میمحیط رسند، دو طولبه ام می قطعات متحرکجایی که دو تا از 

7-5  

 آزمونهسطح 

 .رودبر اساس ابعاد کیی آزمونه، محاسبه می ی کهمساحت

7-6  

  شرايط متعارف

 برا  اد  این آزمون، ررایط متعار  جهت تعیین جریان اوا به صورت زیر در نظر گرفته رده است:

 ؛ C 99˚دما -الف

 ؛kpa 3/191 فشار -ب

kg/m چگادی اوا -پ
3 999/1. 

داخیی و  اایی با دمااا . چنین آزموننیاز استیک آزمون اضافی  ،با چارچوب کامل اادربسازنده برخی از مواد  برا  -يادآوري

 روند.بیرونی متفاوت، انجام می

 

 آزموناصول  1

جریان  دبیگیرد. آن در معرض افزایش فشار قرار میوجه رده و یک  سوار اتاقکدر یک  ،درب با چارچوب کامل

 .رودتعیین می ،در فشاراا  متفاوت اتاقکاوا  عبور  از 
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 آزمون وسايل 5

 آزمون رامل موارد زیر است: اصیی وسایل

  کرد. نصبآن  چارچوبتوان توسط ابزاراایی در کامل را میزرو که درب با چارچوببا یک با ،آزمون اتاقک 5-4

 عبوري از درب با چارچوب کامل. اختالف فشار هوايشده کنترلتولید اي براي وسیله 5-1

 .رده تعیین حدود بین کاربردابل ق ،اختالف فشار هواتغییرات کنترل آنی اي براي وسیله 5-7

 .به داخل یا بیرون اتاقکاي براي اندازه گیري جريان هوا وسیله 5-1

 بین دو سطح درب با چارچوب کامل. اختالف فشاراي براي اندازه گیري وسیله 5-1
 

  هاآزمونهسازي آماده 6

بارد، ضخامت، نوع ریشه و روش     میا  ب با چارچوب کامل، رامل یک ناحیه ریشهانگامی که در 6-4

 کننده بارد.از  باید مطابق با ادزامات تودیداندجام

ا  محکم بارد که بتواند فشاراا  این قاب باید به اندازه .کنید، آماده کننده برا  آزمونهیک قاب احاطه 6-1

 آزمونهاا  خمشی بر تنش تا حد  که احتمال آسیب به اتصاالت یا اعمال ،تحمل کند آزمون را بدون کج ردن

 . رودنصب  آنبا  مطابقباید  آزمونه در صورت امکان ،در صورت معیوم بودن ررایط نصب. را ندارته بارد

 ، بدون پیچش یا خمش ثابت کنید.چهارگوشدرب با چارچوب کامل را به صورت عمود ،  6-7

 آب سطحی . بدونس کنیددرب با چارچوب کامل را کامالً تمیز و خشک  6-1

 

 آماده سازي براي آزمون  7

 .کنیددر گزارش آزمون ثبت و  کردهگیر  مایشگاه و اتاقک آزمون را اندازهدما  اوا  آز 7-4

 s1 ، به طور  که مدت زمان اعمال آن در طی یک دوره کمتر ازاعمال کنیدبر آزمونه فشار اوا  پادس سه 7-1

 .نگه دارید s3نبارد. ار پادس را حداقل به مدت 

نباید کمتر  ،ار حال در ،دنبار دارته موردنیاز برا  آزمون  pmaxاز  بیش 19% فشار  در حدود اا بایداین پادس

 د.نبار pa399 از

نید و بسته ک، باز و بار پنجتمامی قطعات عمییاتی درب با چارچوب کامل را  فشار را به صفر کااش داید، 7-7

 زمون باید مشخص رود.آدر گزارش وضعیت بسته اا در وضعیت بسته قرار دارند. در نهایت مطمئن روید که آن
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فی اتاقک آزمون نفوذپییر  تصاد. رودآزمون باید محاسبه و ترجیحاً حی   ایلوسنفوذپییر  تصادفی  7-1

ا  اعمال رده در طول آزمون فشار اواختال  رده، در  بند درزآزمونه باید با  رودمی گیر انگامی که اندازه

 .رود، تعیین آن

برا   سنجش نفوذپییر  اوا  درب با چارچوب کامل، برا  به کار رفتهگیر  ممکن است تجهیزات اندازه 7-5

گیر  نفوذپییر  صورت دزوم، تجهیزات اضافی برا  اندازهیا در . رودگیر  نفوذپییر  تصادفی نیز استفاده اندازه

 اوا فراام گردد.

باید به صورت واضح در گزارش  آزمونهگیر  نفوذپییر  و نفوذپییر  تصادفی روش به کار رفته برا  اندازه 7-6

 بیان رود. ،آزمون
 

 روش انجام آزمون  8

در ار  s19 حداقل در معرض فشار افزایشی مثبت به مدت طی مراحل مختیفی درب با چارچوب کامل را 8-4

 ، قرار داید.فشار موردنیاز برا  آزمون حداکثر رسیدن به تا ،مرحیه

 فشار در صورتی کهد، نبار  699و 399، 299، 399، 999، 139، 199، 39سpa  فشاراا در این مراحل باید

 فشار را pa199بیش از  مختیف نباید در طی مراحل ،بارد pa699، استثناعاً بیش از آزمون موردنیاز برا 

 .دادافزایش 

 اعمال کنید. ،به صورت برگشتیفشاراا را  8-1

امان روش  ازیعنی باید  ،بارد زنیامورد به صورت برگشتیآزمون نفوذپییر  اوا  ،درب با چارچوب کامل برا اگر   -4يادآوري

ر بارد و فشاراا  واقعی آزمون داا با چارچوب کامل میآزمون درب این یک روش کیی برا  .روداستفاده تحت فشار منفی 

 روند.استاندارداا  عمیکرد  تعیین می

 داد:ییاتی را برا  موارد زیر نشان میسیسیه مراحل عم 9و  1نموداراا  رکل   -1يادآوري

 ؛مراجعه کنید  1سبه رکل pa399، برا  مثال pa699کمتر از   pmaxس فشار موردنیاز حداکثر -الف

 مراجعه کنید . 9سبه رکل pa399، برا  مثال pa699از  تربیش  pmaxموردنیاز س فشار حداکثر -ب

 

 بیان نتايج  3

 زیر با استفاده از فرمول باید آزمونهاوا  عبور  از  ثبت رده حجم ،چارچوب کامل مورد آزمون برا  ار درب با

 تصحیح گردد: ،حجم اوا  عبور  تحت ررایط متعار  نسبت به

 
 :که در آن

p     کییو پاسکال؛ برحسبفشار اوا  بارومتر 
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V   مترمکعب بر ساعت؛ برحسبگیر  رده حجم اوا  عبور  اندازه 

T   .دما  اوا بر حسب کیوین 

 رود:باید بر حسب مترمکعب بر ساعت بیان  حداقل یکی از موارد زیر، در ارتباط بانفوذپییر  اوا 

 مربع سطح نمونه درب با چارچوب کامل؛ار متر -الف

 مربع سطح دنگه درب؛ار متر -ب

 ار متر طول اتصاالت. -پ

 سایر اطالعات مرتبط سبرا  مثال صندوق پستی و سورا  کیید  باید در گزارش آزمون ثبت رود.
 

 گزارش آزمون  41

 رامل اطالعات زیر بارد:گزارش آزمون باید 

اا  رامل جزئیات قسمت و چارچوب آن، درب تکمیلساخت و  رکل، ابعاد، جزئیات مرتبط با نوع، -الف

 ؛آالت به کار رفتهتوصیف یراقو  خورریشه

 روش بسته ردن درب؛ -ب

 مقدار حداکثر این دوزمان افزایش و کااش فشار، و در ار دو  فشار اعمال رده،ار  برا قرائت جریان اوا  -پ

 .قرائت برا  ار فشار

 

 

 
 

  pa611کمتر از pmax  مثال براي  -4شکل
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 .باز و بسته ردن را نشان می داد 
 

 pa611از  بیشتر pmax  مثال براي  -1شکل


